
úri modor olykor sajnálatosan csorbát
szenved. Az például alig elképzelhető,
hogy egy úrinő tojásfehér toalettben a
földre térdepeljen Sophie mellé. Fekete
Gizi mindenesetre elnézően mosolyog, és
sokat tudóan ad mindenre szűkszavú, de
frappáns választ. Ezt az asszonyt nehéz
megközelíteni. Nem egykönnyen adja ki
magát, s azt is ügyesen leplezi, hogy
súlyosan érinti őt Vallée (téves) halálhíre.
A Sophie-ról kialakult első benyomásunk
tehát tökéletesen megfelel annak a képnek,
amit alkotnunk kell róla. Fekete Gizi
hiteltelensége ott kezdődik, ahol a
titokzatos fölény burka szétpattan. A
hősnőnek ki kell lépnie zárkózottságából,
amikor érzelmeinek szabad és követhető
folyást enged a történet. Innentől a
színésznő illusztrálja csupán a szenve-
délyes szavakat, mímeli az érzéseket, és
soha többé nem igazodhatunk el a hősnő
szívén. Sophie döntött, Fekete Gizi nem:
megfejthetetlen, hogy ez az asszony kit
mennyire szeret. Nincs meggyőzőerő a
döntésében és annak megváltoztatásában.
Fekete Gizi Sophie-ja semmi másért nem
marad a férjével, mint hogy Rolland így
írta meg.

Szabó Gyula (m. v.) szintén adósunk
marad. Megjelenésével, külsejével ugyan
képes felidézni bennünk egy tiszteletre és
csodálatra méltó tudós férfiút, ám az ala-
kításból mégis a nagyság hiányzik. (Igaz,
ez a szerző rovására is írható, mint erre
már kitértünk.) Amikor Courvoisier a
konventből hazatér, Szabó feldúltsága és
ziláltsága megengedi azt a feltételezést,
hogy egy nagy férfiú összeomlásának va-
gyunk tanúi. A bizonytalan lépkedés és a
fizikai rosszullét utalhat arra, hogy erős
embert törtek meg itt. Csakhogy Szabó
Gyula a továbbiakban sem téríti magához
Courvoisier-t. Hősét mindvégig totyogó,
gyenge öregembernek látjuk. S ha Sophie
végül mégis mellette marad, arra a
szánalmon kívül más oka aligha lehet. Az
erő és az intenzitás akkor hiányzik
legfájóbban Szabó Gyula alakításából,
amikor Carnot meglátogatja Courvoisier-t.
A politikai cselekményszálat tekintve ez
lenne a darab kulcsjelenete. Itt csap össze
a kétféle álláspont, s valóban vérre menő
vitát folytat a két tudós. Közös eszme
szolgálatában álltak, de a meg-valósítás
módjáról alkotott eltérő vélemény
eltávolította őket egymástól. Fontos,
lényegbe vágó az eszmecseréjük. Ám sem
Szabó Gyulán, sem a Carnot-t játszó
Farkas Ignácon nem látszik az a szenve-
délyes hit, amelyikkel az előbbi éppen
leszámol, az utóbbi pedig erősíti magát
benne. Színészek mondanak betanult
szöveget, bemenetel és kijövetel között.
Nem izzítja fel őket az a lázas eszme, amit

a szöveg a szájukba adott. Így foszlik
semmivé az a lehetőség, hogy a mű a má-
ról is szóljon, s éppen a mai nézővel kö-
zöljön valamit - rólunk. Erre azonban nem
vállalkozott a rendező. Mintha hidegen
hagyta volna a darab, s ennek követ-
kezményeképpen a színészeknek sem lett
köze az előadáshoz, a nézőket pedig
végképp nem érinti az egész.

Szőnyi G. Sándor a szigorú, betűhív,
szó szoros értelmében vett színrevitelen
túl nem próbálkozott semmivel. Nagy
ívben elkerülte a helyzetek és a szereplők
minősítését, nem állt oda egyetlen eszme
vagy hős mellé sem. Pedig az értelmezés-
re és véleményezésre igényt tartana a je-
lenetek jó része, mindjárt az első is, mely-
ben az urak és hölgyek a forradalomból
adódó kellemetlenségeikre panaszkodnak.
A rendező azonban nem foglal állást, kívül
maradt, így hát a színészek sem bújtak bele
a figurák bőrébe. Hamisan csengő,
szenvedélyes monológok és meg-
koreografált széles gesztusok mögé pró-
bálják rejteni a bizonytalanságukat. Ez
jellemző a Vallée-t alakító Kerekes
Lászlóra is. Kiállásában benne rejlik a
szenvedélyes forradalmár s a féktelen ifjú
lehetősége. Csakhogy Kerekes sem hisz
ebben a hősben. Rolland láthatóan ösz-
szezavarta őt azzal, hogy a végén oly gyá-
ván megfutamítja Vallée-t. S furcsa mó-
don ez a kiábrándító befejező fellépés
visszafelé hat rosszul Kerekes játékára. A
színész alighanem elfogadta: utolsó je-
lenetében nem lehet más hatása visel-
kedésének, mint hogy hőse ijedősségé-nek
és szánalmasságának benyomását keltse a
nézőben. S ettől az alakítás a korábbi,
megelőző jelenetekben válik hitet-lenné és
hiteltelenné. Kerekes nem képes
meggyőzni Vallée érzelmeiről, talán mert
túlságosan visszafogja őt az a tudat, hogy
a végén majd csúfosan rá kell cáfolnia a
semmitől sem félő, akadályt nem ismerő
szerelmi hevületre. Kerekes úgy próbál
nekirugaszkodni újra meg újra az érze-
mény kifejezésének és elhitetésének, hogy
lerí róla az igyekezet reménytelensége, a
kudarcélmény. Kellemetlen lehet. Ha a
színész nem érzi jól magát a színpadon a
szerepben, az biztosan van olyan rossz,
mint ha a néző nem érzi jól magát a
nézőtéren.

Romain Rolland: A szerelem és a halál játéka
(zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)

Fordította: Benedek András. Díszlet-jel-
meztervező: Horváth Éva. Dramaturg: Kul-
csár István. Rendezte: Szőnyi G. Sándor m. v.

Szereplők: Szabó Gyula m. v., Fekete Gizi,
Kerekes László, Farkas Ignác, Siménfalvy La-
jos, Major Zsolt, Horváth Valéria, Csáky
Gertrúd, Gerencsér Lajos, Andics Tibor,
Jáger András, Szabó Anikó.

SZŰCS KATALIN

Nyert ügy

A padlás vidéki előadásai

Kedves ez A padlás itt Kelet és Nyugat
között, mondhatni szeretni való. Meg tu-
dom érteni a történet végére mindent
„megoldó" - vagy legalábbis önmagát
annak vélő - detektívet, aki magánem-
berként visszavágyik ide. Es meg tudom
érteni azokat a rendezőket - szám szerint
négyet -, akik az ország négy különböző
pontján megteremtették a maguk Padlását,
jóllehet tisztában vagyok azzal, hogy
nyilván nem pusztán efféle szívbéli szem-
pontok vezették őket, hanem feltehetően
nagyon racionálisak (is); mint ahogy az is
kevéssé valószínű, hogy koncepcionális
különbségek, az egymástól eltérő közlen-
dő, a mű színpadi újrafogalmazásának
belső kényszere munkált bennük.

Ez A padlás ugyanis - a műfaj törvé-
nyeinek megfelelően - zeneileg, érzelmi-
leg, gondolatilag annyira pontosan körül-
határolt, hogy olyan sokféle értelmezési
lehetőséget nem kínál. (Nem próbálja lát-
szatmélységekkel szétfeszíteni a műfaj
szabta kereteket, de tökéletesen kitölti
azokat.) Amit kínál: egy valóságos, egy-
szersmind szimbolikus jelentéssel bíró
helyszínt, játékteret, azt a bizonyos jó öreg
padlást - amely történetesen ott van, „hol
Kelet és Nyugat összeér" -, s e kettős
meghatározottságú térben a képzeletnek
egy olyan, ugyancsak kettős játékát, amely
a mese örökzöld, „klasszikus" motívumait
ötvözi a meselogika tisztasága,
áttekinthetősége, őszintesége,
igazságossága iránti felnőtt nosztalgiával;
csekély érzelmességgel, annál több hu-
morral, „szellemmel" - a szó mindkét
értelmében.

A történet tehát elsődlegesen gyer-
mekmese, a helyszín s a szereplők meg-
határozottságai - könnyen feloldható,
ugyancsak a műfaj törvényeinek megfe-
lelően „egyértelmű" szimbólumok -
azonban már a korosodók gondolatvilágát,
látásmódját idézik (beleértve ebbe
természetesen a koravén gyerekeket és a
gyermeteg lelkületű felnőtteket is), az
élettapasztalatok arányában mind több
felfedezhető árnyalattal gazdagodva. Mert
van itt mesebeli herceg, aki mégsem bírta
magát beverekedni a mesék örök-
kévalóságába, merthogy neki nem sikerült
felébresztenie az alvó Csipkerózsikát; van
törpe is, aki viszont azért maradt ki a
Hófehérkéről szóló történetből, mert társai
egyszerűen elfeledkeztek róla, lent



felejtették a bányában - így lett a nyolc
törpéből a közismert mesei szám, a hét;
és itt van mindnyájunk tán irigyelt, tán
titkos példaképe, „a szókimondó gyer-
mek", a Kölyök, aki először mondta ki,
amit mindenki látott, hogy a király mez-
telen. (Meg is lett érte a jutalma.) Szóval
valamennyien „majdnem" mesehősök;
csupa szomorú szellem, félresiklott eg-
zisztenciák, a nagy lehetőséget elsza-
lasztók, amiért is hasonlatosabbak némi-
leg valóságos, hús-vér rokonaikhoz, hoz-
zánk, mint szerencsésebb mesehőskol-
légáik.

Ám - lévén e mű mégiscsak „félig me-
se" - a mesedramaturgia „rehabilitálja"
őket, s kárpótlásul eljuttatja valamennyi-
üket megérdemelt helyükre, az emlékek
bolygójára. Hiszen semmivel sem rosz-
szabbak ők mesékbe került, mesék által
örök emlékké lett társaiknál - riválisaik-
nál. Sőt. Az is lehet, hogy csupán élhetet-
lenebbek. De szerencsére működik az
igazságot tevő mesedramaturgia, szerve-

zőelvként pedig ott a kitűnő, karakterisz-
tikus zene, pillérekként a remek dalok,
egymásba olvasztva, egymásba játszva
mese és valóság alig kettéválasztható,
mert lényegüket tekintve igaz elemeit.
Ettől korhatár nélküli, együtt nézhető és
szerethető ez a színház; ettől érvényes ki-
lenctől kilencvenévesig - ahogy a színlap
ajánlja - mindenki számára: hogy nem
váltogatják egymást a gyermekmese ele-
mei a felnőtteknek irányzott „kiszólá-
sokkal"; hogy a darab egésze, minden
porcikája egyszerre szól bármely korosz-
tályhoz - természetesen más-más rétegeit
megmutatva. (Márpedig valahol itt, a
felső korhatár-nélküliségnél kezdődik az
a fajta művészet, amelyet jobb híján a
„gyermek" jelzővel illetnek, holott
művészet volta éppen abban áll, hogy
nem szűkíthető szigorúan korosztályra.)

Ha bármely irányba elbillen az elő-
adás, ha gügyög, vagy ha felnőttesen ka-
csingat, ha tehát bármely irányban túl-
hangsúlyoz, máris veszít e teljességből,
veszít erejéből és természetesen híveiből.
(Végeredményben persze minden szín-
háznak nyert ügye van, amelyik A padlás
bemutatására vállalkozik, mert a zene, a
dalok ellenállhatat lanok, pusztán arról
van szó, hogy az élmény ebben az esetben
részleges, mondjuk a kazetta meghallga-
tásával egyenértékű - feltéve, hogy az
előadás zeneileg kifogástalan.

Békéscsabán egyébként még csak az
sem. Itt egyszerűen a zene győz, a darab
legyőzetik, mégpedig a felnőttracionali-
tás nevében. Tasnádi Márton rendezése
ugyanis kiiktatja a szövegkönyvből a me-
sedramaturgia „következetlenségeit" -
egyúttal számos „felnőtt" dramaturgiai

következetlenséget teremtve -, miáltal
egyszerűen megszünteti a mesét, mi több,
a darabot. Itt ugyanis már nem holmi
hangsúlyokról, az arányok elbillenéséről
van szó. A Herceg, a Kölyök és Lámpás, a
törpe persze itt is színre lép, s a Révész is
megjelenik a gengszter Barrabás por-
hüvelyében, hogy átvezesse őket az em-
lékek bolygójára; akadályként ezúttal is
elromlik az akció sikeréhez nélkülözhe-
tetlen robot, Robinzon. Süni - Robinzon
megkonstruálójának, Rádinak titkos ra-
jongója - azonban itt nem mászik fel ön-
feláldozóan, halált megvető bátorsággal,
bohócnak álcázva a tetőre - ahol pedig
rendőrök fegyverei leselkednének rá,
merthogy Barrabást, a gengsztert üldözik -,
nem mászik fel, hogy összeillessze a
szétcsúszott antennát, s ezzel végre
észrevétesse magát szórakozott imádott-
jával. A megoldás ennél sokkal prózaibb s
kétségtelenül racionálisabb, amennyi-ben
a madzagot az egyik szellem, nevezetesen
Lámpás köti össze, aki - mint ismeretes-
társaihoz hasonlatosan láthatatlan (csupán
az láthatja őket, „akinek a szíve olyan
tiszta és romlatlan, mint a gyerekeké"). Es
valóban, minek a cécó, minek az őrült sok
tanakodás, a nagy felhajtás, ha egyszer
ilyen kézenfekvő megoldás is akad?

Ez az a kérdés, amire ha nem tud vála-
szolni a színpadra állító, akkor erősen
megkérdőjelezhető a színrevitel értelme.

Hullan Zsuzsa (Süni) és Várnagy Zoltán (Rádiós) a veszprémi A padlásban (Badacsonyi Éva felvétele)

Válaszként egyébként nemcsak a mese
racionalitást legálisan is nélkülözhető
lényegére lehet hivatkozni, hanem a lát-
szólagos dramaturgiai hibát kiküszöbölő
beavatkozás valóságos dramaturgiai hi-
bákként jelentkező következményeire is.
Mert pro primo: ha a rendőrök között
csak egy is akadna, „akinek a szíve olyan
tiszta és romlatlan" stb., máris észreve-
hetné a tetőre settenkedő szellemet, s ak-
kor az akciónak lőttek - a szó szoros
értelmében -, még akkor is, ha e szelle-
meket feltehetően nem fogja a golyó,
merthogy ez esetben legalábbis megriad
a vállalkozó szellem, az bizonyos.

Pro secundo: ha Süni, ez a reménytele-
nül szerelmes bakfis nem hozhat áldoza-
tot a szerelméért, hőstettével nem vetet-
heti észre magát és érzelmeit Rádival,
úgy tökéletesen értelmét veszti a finálé,
amely pedig Békéscsabán is elhangzik, s
amely - többek közt - ekként szól: „A
varázskönyvben egy csillogó lapon, a
704. oldalon, egy kis művésznő tett egy
nagy csodát, s egy rádiós már közelre is
lát..." Mert kérdem én, milyen tettről és
csodáról van akkor itt szó? Es mitől lát
közelre egyszer csak Rádi? De tovább
megyek. Az eredeti történet szerint ag-
godalmában az eladdig málé Rádi a hős-
tettet követően kicsimnek nevezi Sünit.
A hőstett elmaradtával érthetetlenné vá-
lik ez a hirtelen érzelmi kitörés, márpedig
az változatlanul előadatik. Meséről - te-



hát az irracionalitást megengedő műfaj-
ról lévén szó, rosszindulatú szőrszálhaso-
gatásnak tűnhetne mindez, ha nem éppen
az efféle racionális szőrszálhasogatás
idézte volna elő e dramaturgiai követke-
zetlenségeket. Ám vannak ennél súlyo-
sabb következmények is. Mivel - gondo-
lom, hasonlóképpen racionális okokból -
elmarad a padlás elleni támadás, a meg-
semmisítésére irányuló akció, a Révész-
nek nem kell egy „kicsit meghalnia",
nem kell Barrabás holttestét visszaszol-
gáltatnia a földi hatóságoknak; nem kell
tehát megízlelnie a halálfélelem érzését, s
borzongásával egyben hitet tenni az em-
beri élet mellett. Es persze indokolatlan-
ná, esetlegessé válik a búcsúzkodás
meg-hatottsága is, hiszen éppen az a
motívum hiányzik mögüle, amely a
fenyegetettség érzését s ebből
következően az egymásrautaltság, az
összetartozás érzését fel-kelthetné a
messzire távozókban és a maradókban;
amely megismertethetné a szellemeket is
az elválás fájdalmával s az örömmel, amit
a biztos tudat jelent: a találkozás egyik
félből sem fog eltűnni nyomtalanul.
Szóval éppen az marad ki a

szellemek történetéből, ami benne végte-
lenül emberi.

A fentiekhez képest a további drama-
turgiai buktatók és hiányosságok már
igazán jelentéktelennek tűnnek: az pél-
dául, hogy a Révész „öngyilkossági kí-
sérletével" kimarad az olyan földi hívsá-
gokkal való ismerkedés is, mint az alko-
hol, s így a Repülünk című dal pusztán a
közeljövőre vonatkozó programnyilat-
kozatként - a távozásra készülődve -
hangzik el az első felvonás végén, mint-
egy fináléként; vagy hogy Süni szerepe -
tulajdonképpen mindenkié, de legfőképp
az övé - statisztajelenlétté degradálódik.
Bökönyi Laura még így is kedvesen, sze-
retetre méltóan éli Süni szürkévé jelen-
téktelenített zeneakadémista létét, mint
ahogy Jancsik Ferenc is - az általam lá-
tott előadásban - a nyolcadik törpe ka-
rakterét - ennek a figurának legalább ez
maradt -, a többi szereplő e totálisan ra-
cionalizált történetben, e konfliktusmen-
tes színpadi dalcsokorban, e mesétlení-
tett mesében mintha ellensúlyozni akar-
ná a keletkezett hiányokat, mesefigurá-
kat igyekeznek teremteni a semmiből

mindenáron, harsányan próbálnak érde-
kesnek mutatkozni, nem igazán sikere-
sen, mert mindaz a cselekvés, akció,
amelyben megmutatkozhatnának - volt,
nincs. Van viszont öt macska, amolyan
igazi musicaltánckar, „cicababák", s van
szikrát szóró, tüzet hányó égi járgány és
egy szimpatikus csőember, a robot, szó-
val vannak jó ötletek és a szerény lehe-
tőségekhez képest még látványosságok is,
csak éppen öncéllá fonnyasztva.

Nem állítom, hogy a darab hibátlan, s
hogy minden dramaturgiai beavatkozás
oktalan volna. Csak Békéscsabán oldották
fel például azt a kétségtelen zökkenőt,
hogy a robot akkor segít Rádin, akkor
hegedül helyette a Detektívnek, ami-kor
már jó ideje működésképtelen - éppen a
szétcsúszott vezetékek miatt. A
békéscsabai előadásban a finom lelkületű
és persze láthatatlan Herceg vezeti Rádi
kezét - valószínűleg ez az egyetlen igazán
jó „mesei" megoldás ebben az esetben.
Azt viszont csak a vígszínházi előadásban
küszöbölték ki, hogy a szellemek a De-
tektív s a házfelügyelő, a diktatórikus
eszmeiségű Témüller elriasztására rög-
tönzött „szellemeskedésük" közepette
előhozzák a Révészt is, aki Barrabás bő-
rében látható!, s így a padláslakókra
nézvést felfedezése életveszélyes. Hiszen
éppen ennek elkerülésére hivatott a rio-
gató szellemtánc!

A békéscsabai darabmutációnak az
előbb említetten kívül kétségtelenül van
még egy előnye: mivel itt nem kell a pad-
lásért megküzdeniük a szereplőknek, nem
keveredhetnek olyanféle bonyodalmakba
sem a díszlettel, mint a veszprémi,
Vándorú László rendezte előadásban,
ahol is Süni a már említett hőstettet igen
különösen hajtja végre. Amikor bokros
teendőire hivatkozva elbúcsúzik két-
ségbeesett társaitól, fejében már a mentő
gondolattal, természetesen és érthetően
nem a padlásablakon keresztül távozik,
hanem egy a másik padlásra, saját padlá-
sukra átvezető ajtón át. Merthogy a rend-
őrök a legkisebb gyanús mozgásra lőnek,
elfogni, illetve megsemmisíteni akarván a
rejtélyesen eltűnt gengsztert, Barrabást.
Szóval a padlásablakon át vezető út jár-
hatatlan. Aztán egyszer csak Süni ismét
megjelenik, most mára nemes tettet kivi-
telezendő, bohócruhában, de - a padlás-
ablak felől, mi több, bemászva azon, a
rendőrök hallható figyelme közepette. S
ha már szerencsésen bemászott, bent, a
padlástér magasában egyensúlyozva, he-
gedülve, ahogy az meg vagyon írva, ösz-
szeilleszti a szétcsúszott madzagot. A da-
rab szerint ugyan mindez a tetőn (rajta!)
zajlana, tehát nem bent, hanem kint.
Készséggel elfogadom, hogy amit bent-
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nek látok, az tulajdonképpen kint, mert
hiszen a színházban minden megeshet, de
akkor viszont miért mászik be Süni a pad-
lásablakon, amelyen Barrabás előzőleg
kiesett, tehát a kint és a bent egyszer már
pontosan meghatároztatott. Azért fontos
ez, mert így a mutatvány veszélyessége s
ebből következően hősiessége stb. igen-
csak megkérdőjelezhető. Ám nemcsak a
díszlet ilyetén átgondolatlansága utal arra,
hogy az előadás főként a gyermeki
hiszékenységre apellál. Meghatározója ez
a színészi játéknak is. Az a fajta tágra
nyílt szemű, széles mosolyú hercigeske-
dés zajlik a színen, harsány túlhangsúlyo-
zása minden poénnak, ahogyan a felnőttek
elképzelik, hogy a gyerekek elképzelik a
mesefigurákat. Vagyis a gyermeki
hiszékenységre a felnőtthiszékenység
apellál, nem az ember- (avagy szellem-)
ábrázoló-készség. E kétpólusú - fekete-
fehér - jellemrajzolás alól talán csak Kolti
Helga a Kölyök szerepében és Demjén
Gyöngyvér Mamókája kivétel, utóbbi
alakítás azonban meglehetősen távol esik
a darabbéli Mamókától, amennyiben az
övé egy mindvégig fiatalos, szép, vonzó
nő, akinek a kedves-szenilitásból fakadó
poénjai így nem jönnek be.

De még e kétpólusú ábrázolásmódon
belül is vétek a Detektívet olyannyira
„hülyére venni", ahogyan teszi ezt - nyil-
ván rendezői segédlettel - Kőrösi Csaba,
mert akit két felvonáson keresztül ütő-
döttnek tartottunk, az az előadás végén
már mondhat, amit akar „férfias" ellá-
gyulással - hogy ő visszajönne szívesen
erre a padlásra magánemberként, meg
hogy tetszik itt neki meg minden -, annak
már egy szavát sem veszi komolyan a
publikum. Az a bizonyos egység tehát eb-
ben az előadásban is megbomlott, csak-
hogy itt nem a felnőttracionalitás, hanem
a (vélt) gyermeki „együgyűség" irányába.

Ahol egységben tudták tartani az elő-
adást, ahol nem redukálták valamilyen
irányba, hanem gazdagították a darabot,
az a Szűcs János rendezte miskolci s a
Korcsmáros György által színre vitt deb-
receni produkció.

A miskolci - jelmezeivel, színpadképé-
vel talán túlságosan pókhálósnak, avítt-
nak mutatott - padlásnak egyetlen igazi
szépséghibája van- a Révész, illetve Bar-
rabás figurája. Dóczy Péter játékában alig
különül el a két figura; gengszterbőr-be
bújt szellemként átszellemülten mosolyog
- ami végeredményben indokolt -, de
ebből a lelkiállapotból a világgal való
ismerkedés sem tudja kizökkenteni, az
emberi életre való rácsodálkozás hiányzik
az alakításból. Igaz, egyetlen ponton a
darab is ludas abban, hogy a színész nem

megismerés és baráttá fogadás érzéki
gesztusa. Itt még a padlásra felnyomuló
Detektív (Várady Zoltán) is mintha egy
pillanatra meghőkölne az előtte átsurranó
szellemtől, már-már észreveszi - a
gyermeki tisztaságból tán maradt benne
valami. Nyilván ezért, hogy elmenőben
még egyszer visszafordul, már magánem-
berként. Még ez a látszólag outsider gesz-
tus - hiszen ő nem tartozik a padláslakók
vagy a szellemek közé - is erősíti a búcsú
fájdalmának a hitelét, a nézőre tett hatását
pedig az az egyszerű megoldás, hogy a
szellemek mindenféle emelőszerkentyű és
hókuszpókusz nélkül, a horizonton
megjelenő öt kis távolodó fénypontként
tűnnek el, zsugorodnak egyre elérhetet-
lenebbé. S ha a Detektív csaknem szeret-
hető - Dánielfy Zsolt tréningnadrágos,
keszeg formájú, izgága Témüllerével
egyetemben -, akkor elképzelhető, meny-
nyire szerethetők a többiek, Vízi György
házsártos törpéje, Jantyik Csaba karakteres
- az egyetlen ebben a „műfajban" -
Rádiósa, Balogh Zsuzsa simmiben kivi-
ruló Mamókája és legfőképp Horányi
László Barrabása-Révésze, akié tulaj-
donképpen a kulcsszerep - s ebben az
előadásban valóban az.

Szívem szerint én mindenesetre erre a
debreceni padlásra térnék vissza magán-
emberként a legszívesebben.

Jelenet A padlás debreceni előadásából (Máthé András felvétele)

tud markáns különbséget tenni az azonos
külsejű, ám más-más karakterű figurák
között, mert amikor a Révész szomjúsá-
gában belekortyint Barrabás zsebre dugott
pálinkájába, és kicsit becsiccsent, akkor
Barrabás zagyva csatakiáltásait hal-latja,
mintha egyszeriben a gengszter lelke
költözött volna vissza a testbe. Márpedig
ez ugye lehetetlen, mert ekkor még benne
van a Révész. Ezt a meglehetősen zavaró
mozzanatot egyébként valamenynyi
előadás megtartotta, még a vígszínházi is,
pusztán árnyaltabb színészi játék esetén
kevésbé szembeszökő.

A debreceni előadásnak viszont jósze-
rével egyetlen ilyen szépségflastromja
sincs - ami pedig a darab hibáiból rávetül,
az már-már jól áll neki -, vannak viszont
nagyszerű ötletek. Már a kezdet kezdetén
elvarázsolódik a néző, filmbe-játszás
segítségével szellemperspektívából
keresgélheti szédülve, keringve azt a
padlást, azt a bizonyosat, ahonnan sokszor
elvágyódik az ember, de aztán tudj' isten,
miért, mégis marad. S ezen az együtt
megtalált padláson - a díszlet pontosan
megépített változata a fentről ki-
szemeltnek, s tökéletesen működik,
amennyiben itt végiggondoltak a járások,
minden a helyén van - valahogy otthono-
sabb, barátságosabb minden. A „szelle-
mes" kézfogás például, amely az egymást


